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ДОПРИНОС НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ ПРОМЕНАМА  

ТЕЛЕСНОГ РАЗВОЈА (ТЕЛЕСНА ВИСИНА И 

ТЕЛЕСНА МАСА) УЧЕНИКА У ЗАВИСНОСТИ ОД 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД

 

Апстракт: Овај рад је резултат педагошког истраживања уз примену 

класичног експеримента са паралелним групама (код ученика од 9 до 10 

година). Предмет истраживања је био допринос наставе физичког васпита-

ња антропометријским променама телесног развоја (телесна висина и теле-

сна маса) у зависности од тога да ли се настава физичког васпитања реали-

зује у школама које располажу свим потребним материјално-техничким 

условима за реализацију наставе или у школама које не поседују дате усло-

ве. Резултати истраживања су показали да нема статистички значајне разли-

ке у антропометријским променама телесне висине и телесне масе између 

ових група. 

Кључне речи: настава физичког васпитања, материјално-технички 

услови, антропометрија, телесни развој, телесна висина, телесна маса. 

1. УВОД 

Настава физичког васпитања и њен допринос свестраном и правилном 

психофизичком развоју школске деце и омладине углавном је позната и од не-

процењивог је значаја. Ово се посебно односи на децу млађег школског узраста. 

Кроз наставу физичког васпитања остварују се разни биолошки и педа-

гошки (образовни и васпитни) задаци, који су у директној вези са психофи-

зичким развојем детета. 

                                                        

 Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

је у оквиру Оријентационог годишњег наставног плана и програма препоручи-

ло наставне области и садржаје који ће се реализовати у оквиру сваког настав-

ног предмета, па и наставе физичког васпитања. Прописани су и одређени 

материјално-технички услови које школе треба да испуне да би се успешно 

реализовала настава физичког васпитања. Нажалост, све школе не испуњавају 

те услове. 

Да ли постоји разлика у доприносу наставе физичког васпитања анто-

пометријским променама телесног развоја (телесне висине и телесне масе) -

међу ученицима са којима се реализује настава у различитим условима по 

постојећем наставном плану и програму, покушаћемо да утврдимо овим ис-

траживањем. 

2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања у овом раду ће бити допринос наставе физичког 

васпитања телесном развоју (повећању телесне висине и телесне масе) код 

ученика од 9 до 10 година (ученици III разреда основних школа), која се реали-

зује у школама које поседују потребне материјално-техничке услове за наставу 

и у школама које не поседују услове прописане нормативним актом, током 

једне школске године, по постојећем плану и програму, прописане од Мини-

старства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

3. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Досадашња истраживања из области наставе физичког васпитања пока-

зују да су предмет истраживања углавном биле антропометријске димензије, 

моторичке димензије или њихове међусобне релације, како у манифестном, та-

ко и у латентном простору. Међутим, проблеми квалитета наставе физичког 

васпитања, поготову истраживања где се пореди квалитет у различитим усло-

вима рада, у малом су броју или их уопште нема из појединих области. 

Овим и сличним истраживањима из области физичког васпитања бавили 

су се поједини истраживачи: (Берковић, 1978; Вишњић, 1984; Иванић, 1988; 

Катанић, 2010; Крсмановић, 1985; Марковић, 2016; Милановић и сар., 2008; 

Стаматовић, 2002; Стаматовић, Шекељић, 2006; Ћелеш, 2007; Шекељић, Ста-

матовић, 2006).  
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4. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОВОГ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања је да се утврди да ли постоји разлика у доприно-

су наставе физичког васпитања антропометријским променама у телесном раз-

воју (телесна висина – ТВ и телесна маса – ТМ) између ученика из школа у 

којима се настава физичког васпитања реализује у прописаним материјално-

техничким условима и ученика из школа које не поседују потребне материјал-

но-техничке услове за реализацију наставе физичког васпитања. Ово истражи-

вање би допринело изналажењу могућности за унапређивање процеса наставе 

физичког васпитања у млађим разредима основне школе. 

На основу дефинисаног предмета и циља истраживања, произилазе зада-

ци истраживања: 

– утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у доприносу те-

лесном развоју (расту телесне висине и телесне масе) између ученика са који-

ма се реализује настава физичког васпитања у условима прописаним од Мини-

старства просвете, науке и технолошког развоја (контролна група – К) и уче-

ника са којима се реализује настава физичког васпитања у школама које не 

поседују те услове (експериментална група – Е), не узимајући у обзир фактор 

пола; 

– утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у телесном раз-

воју (расту телесне висине и телесне масе) између група (експерименталне и 

контролне) узимајући у обзир фактор пола (Ем/Км и Еж/Кж). 

5. ХИПОТЕЗЕ И ИСТРАЖИВАЊА 

На основу истакнутог циља истраживања, постављена је основна (радна) 

хипотеза од којег се пошло у истраживању: 

Х1: Настава физичког васпитања која се реализује у школама са потреб-

ним материјално-техничким условима за наставу физичког васпитања неће да-

ти статистички значајније резултате у доприносу телесном развоју (раст теле-

сне висине и телесне масе) код ученика од 9–10 година у односу на  наставу 

физичког васпитања која се реализује у школама које не поседују потребне 

материјално-техничке услове. 

Из основне хипотезе произашле су помоћне хипотезе: 

Х2: Настава физичког васпитања која се реализује у школама са 

потребним материјално-техничким условима не утиче статистички значајно 

на повећање телесне висине код ученика од 9–10 година, у односу на наставу 
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која је реализована у школама које не поседују потребне материјално-

техничке услове. 

Х3: Нема статистички значајније разлике о утицају на повећање телесне 

масе између ученика који реализују наставу физичког васпитања у школама 

које поседују потребне материјално-техничке услове и ученика са којима је 

реализована настава физичког васпитања у школама које немају потребне 

материјално-техничке услове. 

6. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

6.1. Место, време и организација истраживања 

Истраживање је спроведено у току једне школске године применом екс-

перименталне методе, планског и коректно организованог третмана, у коме су 

се мерили ефекти наставе физичког васпитања у одређеном временском интер-

валу. У суштини, истраживање је било класичан педагошки експеримент с па-

ралелним групама. Експериментална група су били ученици трећег разреда 

основних школа које не задовољавају потребне услове за реализацију наставе 

физичког васпитања. Контролна група су били ученици основних школа које 

поседују потребне материјално-техничке услове за реализацију наставе физич-

ког васпитања. Код обе групе ученика настава се изводила по истом – постоје-

ћем наставном плану и програму физичког васпитања, прописаном од Мини-

старства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Резултати наставе физичког васпитања квантификовани су изабраним 

системом релевантних мерних инструмената, а добијени подаци су, потом, об-

рађени одговарајућим статистичким поступцима и анализама, што је омогући-

ло извођење закључака с неопходним степеном вероватноће, а у вези са поста-

вљеним хипотезама. 

Истраживање је обављено у четири основне школе. У две школе је на-

става физичког васпитања реализована у потребним материјално-техничким 

условима, а у друге две школе настава физичког васпитања је реализована у 

незадовољавајућим материјално-техничким условима. Све четири школе се на-

лазе у ужем градском подручју Ужица. 

Истраживачким третманом су били обухваћени ученици трећег разреда, 

здрави и који редовно похађају наставу физичког васпитања. Избор школа није 

случајан. Напротив, школе су одабране по критеријумима које захтева овакав 

рад (услови рада и социјална структура). 

– Експеримент се обављао током једне школске године. 

– Период иницијалног мерења резултата је од 10. до 25. септембра. 
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– Период примене експерименталног фактора је до 25. септембра до 25. 

маја, с прекидом рада у време зимског распуста ученика. 

– Период финалног мерења резултата је од 25. маја до 10. јуна текуће 

школске године. 

6.2. Узорак испитаника 

Популација из које је изведен узорак је дефинисана као популација уче-

ника трећег разреда основне школе, оба пола, која живи, условно речено, у 

градској средини, која је здрава и обухваћена редовном наставом физичког 

васпитања. 

Истраживањем је било обухваћено око 240 ученика из 4 школе, по 120 

ученика из експерименталне групе и 120 ученика из контролне групе. Прили-

ком коначног формирања узорка и припремања материјала за статистичку 

обраду извршена је селекција узорка и сведен је број испитаника на по 110 

ученика из експерименталне групе, односно 55 дечака и 55 девојчица и 110 

ученика из контролне групе, односно 55 дечака и 55 девојчица. 

Критеријуми за селекцију узорка су били следећи: 

1. Да испитаници имају све скорове иницијалног и финалног мерења. 

2. Да нису млађи од 9 година и старији од 10 година и 6 месеци. 

3. Да су редовно похађали наставу физичког васпитања током школске 

године, односно да немају више од 10% изостанака с часова. 

4. Укупан узорак испитаника је 220 ученика: 

а) 110 ученика (55 дечака и 55 девојчица) – експериментална група. 

б) 110 ученика (55 дечака и 55 девојчица) – контролна група. 

6.3. Узорак варијабли и мерних инструмената са шифрама 

За процену телесног развоја користиле су се две варијабле: 

– телесна висина (ТВ) у центиметрима, 

– телесна маса (ТМ) у килограмима. 
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Опис мерних инструмената 

1. Телесна висина (ТВ)  

Инструменти: Висинометар са тачношћу од 0,5 цм 

Задатак: 

При мерењу, испитаник стоји у усправном ставу на чврстој 

водоравној подлози. Глава испитаника треба да је у таквом 

положају да „Frankurtska ravan“  буде хоризонтална.                   

Испитаник исправља леђа колико је могуће, а стопала                

саставља. 

(„Frankurtska ravan“ је линија која спаја доњу ивицу левог 

обрвног лука са горњом ивицом левог спољњег слушног 

канала).  

Оцењивање: 

Испитивач стоји са леве стране испитаника и контролише 

висинометар. Очитава резултат на скали у висини доње       

странице троуглог клизача. Резултат се чита са тачношћу              

од 0,5 цм.  

Напомена: 
Испитаници, приликом мерења, морају бити боси, у шортсу   

и мајици.  

2. Телесна маса (ТМ)  

Инструменти: 
Вага која омогућава тачност мерења од 0,5 кг и код које 

постоји могућност регулисања тачности мерења.  

Задатак: 
Испитаник стане на средину ваге и мирно стоји у усправном 

ставу.  

Оцењивање: 
Када се казаљка на ваги умири чита се резултат са тачношћу 

од 0,5 кг.  

Напомена: 

Испитаници приликом мерења морају бити боси, у шортсу и у 

мајици. Проверу тачности ваге вршити после сваких 10     

мерења. Вага мора бити постављена на чврсту хоризонталну 

подлогу.  

6.4. Статистичка обрада резултата 

Да бисмо дошли до потребних резултата у овом истраживању: да ли 

постоји разлика у доприносу наставе физичког васпитања антропометриј-

ским променама телесног развоја (телесна висина и телесна маса) између 

ученика који су похађали наставу физичког васпитања у школама које посе-

дују све материјално-техничке услове прописане нормативним актом и уче-

ника који су похађали наставу физичког васпитања у школама које не посе-
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дују све материјално-техничке услове за наставу, примењене су методе оп-

ште статистике: 

– дескриптивна статистика, 

– мултиваријанта анализа варијансе (МАNOVА), 

– анализа коваријансе (АNKOVА). 

Од дескриптивних статистичких параметара за сваку варијаблу израчу-

ната је аритметичка средина за иницијална и финална мерења (Мх и Му), 

стандардна девијација (SDх и SDу) и минималне и максималне вредности ре-

зултата са иницијалног и финалног мерења (Xmin и Хmax, Уmin и Уmax) и 

прилагођена аритметичка средина (МyP). 

Да бисмо утврдили да ли постоје разлике између контролне и експери-

менталне групе и разлике унутар група (дечаци и девојчице), узимајући у об-

зир фактор пола на иницијалном мерењу и на финалном мерењу, користили 

смо статистичку методу мултиваријантну анализу варијансе (МАNOVA). 

Код утврђивања нивоа статистичке значајности разлика између контрол-

не и експерименталне групе користили смо F-test. 

F-test се употребљава приликом испитивања значајности разлике између 

две варијансе: варијансе између група и варијансе унутар група, најчешће у 

анализи варијансе и у анализи коваријансе. 

Када смо утврђивали статистички ниво значајности разлика између гру-

па унутар експерименталне и контролне групе, користили смо F-test. 

Т-test се користи када се жели утврдити статистички ниво значајности 

(р) разлике између две аритметичке средине. 

Да бисмо у истраживању урадили ефекат експерименталног фактора, ко-

ристили смо анализу коваријансе (АNKOVА). 

Анализа коваријансе је статистички поступак који се користи за: 

– статистичко уједначавање група и 

– лонгитудинално праћење ефеката експерименталног фактора. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати овог истраживања добијени статистичком обрадом података 

приказани су табеларно. Редослед табела је усклађен с изабраним током интер-

претације резултата. 

Називи варијабли дати су – како је то у поглављу „Методологија истра-

живања“ већ наведено – помоћу шифри. Децимална места у бројевима су одво-

јена зарезом, а у неким табелама тачкама. 

Групе у истраживању су обележене са: контролна група – „К“, и експе-

риментална – „Е“. Групе ученика и ученица које се налазе у оквиру контролне 

и експерименталне групе подељене су по полу. Ознака за дечаке је „М“, а за 

девојчице „Ж“. Ознака „НЗ“ (није значајно) стављена је у табелама испод ре-

зултата који нису на нивоу статистичке значајности разлика. 

Табела 7.1. Резултати анализе коваријансе (АNKOVA) за контролну и                      

експерименталну групу (К/Е) 

Р.бр. Варијабла Група Mx SDx My SDy MyP Fyx P 

1 ТВ 

K 136,742 6,011 141,104 6,211 141,531 

1,396 
0,300 

Н.З. 
E 137,230 6,584 142,402 6,601 142,646 

2 ТМ 

K 31,524 5,748 34,644 7,509 34,739 

0,080 
0,700 

Н.З. 
E 32,680 7,830 35,535 8,460 36,321 

Табела 7.2. Резултати анализе коваријансе (ANKOVA) за девојчице из                     
контролне и експерименталне групе (КЖ/EЖ) 

Р.бр. Варијабла Група Mx SDx My SDy MyP t P 

1 ТВ 

Kж 137,460 6,144 141,820 6,260 142,033 

0,5115 Н.З. 

Eж 137,502 6,327 141,201 6,541 142,180 

2 ТМ 

Kж 31,342 7,224 35,112 7,820 35,526 

0,7920 Н.З. 

Eж 31,908 7,118 35,901 7,645 36,012 
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Табела 7.3. Резултати анализе коваријансе (ANKOVA) за дечаке из контролне 
и експерименталне групе (КМ/ЕМ) 

Р. бр. Варијабла Група Mx SDx My SDy MyP t P 

1 ТВ 

Kм 136,290 5,115 140,560 5,780 141,120 

1,114 Н.З. 

Eм 137,820 5,740 140,980 6,090 141,820 

2 ТМ 

Kм 30,830 5,702 35,133 7,011 34,624 

0,680 Н.З. 

Eм 31,940 6,268 34,220 7,551 35,230 

 

Да би се на основу добијених резултата с иницијалног и финалног мере-

ња утврдило која је настава имала већи допринос у телесном развоју, реализо-

вана по постојећем наставном плану и програму, користила се статистичка ме-

тода анализа коваријансе (ANKOVA). 

Основни статистички показатељи, као што су аритметичке средине са 

иницијалног и финалног мерења (Mx и My), стандардне девијације (SDx и 

SDy), прилагођена аритметичка средина као показатељ нивоа раста (Myp), ни-

во утицаја експерименталног фактора – тестирана разлика између две варијан-

се: варијансе између група и варијансе унутар група помоћу F- testa (Fyx), код 

подгрупа t-test и нивоа статистичке значајности разлика (р), дати су у табелама 

(в. Табела 1, Табела 2. и Табела 3). 

8. ЗАКЉУЧАК 

Увидом у резултате добијене иницијалним и финалним мерењем и при-

меном статистичких метода анализе варијансе и коваријансе, може се закљу-

чити да не постоји статистички значајна разлика резултата варијабле телесне 

висине (ТВ) и телесне масе (ТМ) на финалном мерењу између контролне и 

експерименталне групе. 

Након обрађених резултата и применом анализе коваријансе може се за-

кључити да експериментални фактор, односно настава физичког васпитања 

која се реализовала у школама које не поседују све потребне материјално-

техничке услове, није статистички значајније утицао на раст телесне висине, у 

односу на контролну групу. Исто се може закључити када је у питању и теле-

сна маса. Једино, ако се проанализирају табеле (в. Табела 2 и Табела 3), може 

се закључити да су девојчице више порасле у висину и добиле на маси од деча-

ка у току трајања експерименталног процеса. Ово се може објаснити ранијим 
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уласком девојчица у пубертет, што у овом периоду убрзава њихов телесни раз-

вој у односу на дечаке. То се подудара с резултатима досадашњих истражива-

ња (Јовановић, 1998) када је у питању телесни развој. 

Овим се потврђује постављена хипотеза када је у питању телесни развој. 

Полазећи од дефиниције и насловљености овог истраживања, као и по-

стављеног циља истраживања: утврдити разлике у доприносу телесном развоју 

између наставе физичког васпитања која се реализује у школама са прописа-

ним материјално-техничким условима и наставе физичког васпитања која се 

реализује у школама које не поседују потребне материјално-техничке услове 

за реализацију наставе физичког васпитања, по постојећем наставном плану и 

програму, може се закључити да не постоји статистички значајна разлика када 

су у питању наведене варијабле. 
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ВКЛАД ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫСОТА               

И ВЕС ОРГАНИЗМА) УЧЕНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

Резюме 

Эта работа является результатом педагогического исследования с 

использованием классического эксперимента с параллельными группами (для 

учеников от 9 до 10 лет). Предметом исследования был вклад преподавания 

физического воспитания антропометрическим изменениям физического развития 

(физическая высота и вес организма) в зависимости от того, реализуется ли 

физическое воспитание в школах, которые имеют все необходимые материально-

технические условия для проведения занятий или в школах, у которых нет таких 

условий. 

Результаты исследования показали, что не было статистически значимой 

разницы в антропометрических изменениях физического роста и веса организма 

между этими группами. 

Ключевые слова: преподавание физического воспитания, материально-

технические условия, антропометрия, физическое развитие, физическая высота, 

вес организма. 

 


